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ور�شة عمل لبنانية دولية لتحديد احتياجات لبنان في ّ
ظل النزوج:
دعم م�شاريع تنموية ومعالجة َّ
الدين العام وت�سديد فوائده
ّ
نظم مجلس الن ّواب مم ّثالً بلجنة
ومنسقية
حقوق اإلنسان النيابية
ّ
األم���م ال��م��ت��ح��دة للعمل اإلن��س��ان��ي
ورش���ة ع��م��ل مشتركة ت��ه��دف إل��ى
تحديد احتياجات لبنان االقتصادية
وال��خ��دم��ات��ي��ة وب��ح��ث ال��م��ش��اري��ع
اإلنسانية والمناطقية وتشجيع
االستثمارات وأح��وال نمو االقتصاد
اللبناني وخلق ف��رص تعاون بين
مجلس ال��ن�� ّواب واألم���م المتحدة،
والمجتمع ال��م��دن��ي .وم � ّث��ل رئيس
المجلس نبيه ب � ّري النائب ميشال
موسى.
ب��دأت جلسة االفتتاح العاشرة
والنصف في مكتبة المجلس ،حضرها
وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب ،والن ّواب :سمير الجسر،
أيوب حميد ،علي بزي ،محمد قباني،
ج��ان أوغاسبيان ،بهية الحريري،
روب��ي��ر غ��ان��م ،س��ي��م��ون أب���ي رم��ي��ا،
غسان مخيبر ،ياسين جابر ،نعمة
الله أبي نصر ،نوار الساحلي ،ن ّواف
ال��م��وس��وي ،حكمت دي��ب ،جيلبرت
زوين ،وليد خوري ،أمين وهبي ،كما
والمنسق
منسق األمم المتحدة
ّ
حضر ّ
اإلنمائي فيليب الزاري��ن��ي ومم ّثلة
األمين العام لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ ،وحشد من الشخصيات
السياسية واالجتماعية واألكاديمية
ورؤس������اء م��ؤس��س��ات وم��ج��ال��س
م��ن المجتمع المدني ،والمهت ّمين
والمعنيين ب��ال��ش��أن االق��ت��ص��ادي
والخدماتي واإلنمائي.
رح����ب ال��ن��ائ��ب م��وس��ى
ب���داي��� ًة ّ
ّ
بالحضور باسم الرئيس ب ّري وتمنى
النجاح ل��دع��م لبنان ف��ي مواجهة
التحدّي البشري اإلنمائي الذي يم ّثله
النازحون.
ولفتَ إلى أنّ «التد ّفقات المالية
وحدها ،والتوظيفات الكبيرة لمئات
العاملين في األجهزة الدولية على
حساب المشكلة ال يمكن لها أن تح ّل
مشكلة إنسانية متفاقمة لم تمنع
أعدادا ً من النازحين من االستعطاف
على ال��ط��رق��ات ،ول��م تمنع الموت
المجاني في صقيع الخيم وال الموت
تفحماً».
ّ
وأ ّكد أنّ «الحل الجذري للمشكلة
ه��و المساهمة بإعطاء زخ��م للحل
السياسي في سورية وعودة االستقرار
واألم���ن إل��ي��ه��ا ،وب��ال��ت��ال��ي إعمارها
وع����ودة ال��ن��ازح��ي��ن إل���ى وط��ن��ه��م»،

عجت بالمع ّزين بوفاة �شقيقة ب ّري
عين التينة ّ

ك��م��ا ت���ح���دّث ال��ن��ائ��ب��ان مخيبر
ووهبي.

الجلسة الثانية

كاغ تتحدث في الورشة
م��ش��ي��را ً إل��ى أنّ مشكلة النازحين
«ان��ع��ك��س��ت ع��ل��ى أوض�����اع لبنان
االقتصادية واالجتماعية والبشرية
وضغطت على كل مناحي الحياة،
وه��ي تستدعي م��ن األم��م المتحدة
وضع مخطط واضح وتنسيق دعم
ال��دول المانحة الحتياجات لبنان
ال��ذي اجتهد رسميا ً لمنع تصدير
هذه المشكلة عبر موانئه الشرعية
البحرية أو الجوية ،وحاول ضبط كل
محاولة لإلتجار بالبشر عبر حدوده
السيادية».
ودعا إلى دعم لبنان في إنشاء عدد
من المشاريع الحياتية.

الزاريني

ولفتَ الزاريني في كلمته إلى أنّ
«لبنان يواجه تحدّيات متزايدة،
وال��ت��ح�دّي��ات التنموية ق��د اشتدّت
وال يمكن تجاهلها ،والمجتمعات
المضيفة في المناطق األكثر فقرا ً في
البالد تشعر بالضغط ،ومع ارتفاع
مستوى اليأس ،إننا نقترب من نقطة
فاصلة خطيرة والعالم الخارجي
يع ّول كثيرا ً على قدرة لبنان الحميدة
على التعامل مع األزم��ات ،ومرونة
البالد ملحوظة».
وإذ ش���دّد على أنّ اخ��ت��ي��ار هذه
المرونة ليس خ��ي��اراً ،أ ّك��د الحاجة
إلى «مساعدة لبنان على العودة من
على حافة الهاوية وعلى المسافة

بينه وبين النقطة الفاصلة التي
نخشاها ،وتهيئة الظروف للبنان
أكثر استقراراً».
وأش��ار إل��ى أنّ «االقتصاد القوي
هو شرط أساسي لتحقيق االستقرار
ولتحسين ُس ُبل عيش األشخاص،
وب��ال��ت��ال��ي ث � ّم��ة ح��اج��ة للتنويع
االقتصادي اللبناني ،وذلك يتطلّب
اإلبداع واالبتكار .لحسن الحظ لبنان
غني بكليهما».
ّ

كاغ

ب��دوره��ا ،أش���ارت ك��اغ إل��ى دور
لبنان ال��ري��ادي ف��ي تح ّمل العبء
األكبر لألزمة ،مؤ ّكدة ضرورة سماع
اقتراحات اللبنانيين من أجل نقلها
إلى المجتمع الدولي بعدم نسيان
لبنان.

بوصعب

ث��م ب���دأت جلسة العمل األول��ى
وأداره�����ا ال��ن��ائ��ب��ان ج��اب��ر وغ��ان��م،
وتحدّث فيها الوزير بو صعب فتناول
الوضع التربوي في لبنان في ضوء
الصعوبات التي يواجهها نتيجة
النزوح السوري واألعداد الكبيرة من
الطالب السوريين الذين يحتاجون
إل��ى ال��م��دارس ،مشيرا ً إل��ى مؤتمر
ب��اري��س ال��ذي سيُعقد لمناقشة ما
يمكن تقديمه للاّ جئين السوريين.
وتناول بوصعب نقطتين« :األولى،

ضرورة وضع خطة طويلة األمد على
مدى خمس سنوات ،حتى في حال
توقف التمويل ال يذهب كل ما أُع� ّد
لمعالجة هذا الموضوع مع الرياح.
الثانية ،العمل على بناء مدارس
جديدة الستيعاب األعداد التي تنتظر
م��ن ال��ط�لاب السوريين» الف��ت�ا ً إلى
أنّ «ال��م��دارس الحالية استوعبت،
وبالقوة ،مئتي أل��ف طالب ،ويبقى
هناك أكثر من هذا العدد ينتظر ،فإذا لم
تؤ ّمن لهم المدارس ويت ّم استيعابهم،
ستكون مشكلة اجتماعية».

مداخالت

وسجل النائب الموسوي مالحظة
ّ
ع��ل��ى غ��ي��اب ال��س��ف��راء ال��ع��رب ،وال
سيّما الخليجيين .وطالب بتح ّمل
األم��م المتحدة واالت��ح��اد األوروب��ي
مسؤولياتهما بمساعدة لبنان في
عدد من المشاريع.
م��ن جهته ،ا ّت��ه��م ال��ن��ائ��ب حميد
المجتمع الدولي بال ّنفاق .واعتبر
أنّ «بإمكان هذا المجتمع أن يوقف
المأساة السورية» مشيرا ً إل��ى أنّ
«أوروبا والواليات المتحدة األميركية
ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر
ف��ي خلق ه��ذه األزم���ة وباستمرار
المأساة التي يعاني منها لبنان ،وأنّ
التداعيات بدأت تصل إليهم ،وبدأوا
يتحسسون خطر هذا اإلره��اب
اآلن
ّ
الذي بات يضرب العالم بأسره».

وت����رأّس ال��ن��ائ��ب سمير الجسر،
الجلسة الثانية وأداره���ا النائبان
قباني وأبي رميا ،وتحدّثت فيها روبي
ج��ردات من منظ ّمة العمل الدولية،
ودعت إلى تنظيم قطاع العمل وخلق
فرص جديدة.
أم���ا س��ف��ي��رة االت��ح��اد األوروب����ي
كريستينا السين ،فلفتت إلى الدور
ال��ذي يقوم ب��ه االت��ح��اد الستيعاب
أع���داد م��ن ال�لاج��ئ��ي��ن ،إض��اف��ة إلى
المساعدات التي يقدّمها.
في الختام عقد النائبان موسى
والزاريني مؤتمرا ً صحافيا ً تال خالله
موسى التوصيات التي تض ّمنت:
إن��ش��اء محطات ج��دي��دة للطاقة
الكهربائية – تأهيل وزيادة شبكات
الصرف الصحي – تقديم المساعدات
والتجهيزات للمؤسسات التربوية
– دع��م لبنان في المجال الدوائي
وال��ص��ح��ي ،وال سيّما لجهة عالج
النازحين من خالل وزارة الصحة –
دعم لبنان لتنظيف المناطق المزروعة
بالقنابل العنقودية – دع��م إنشاء
مؤسسات إنتاج صغيرة ومؤسسات
حرفية – دع��م المؤسسات األمنية
ماليا ً وتقنيا ً – تطوير مرفأي صور
وال��ن��اق��ورة – تحسين أداء القطاع
العام – تحسين وبلورة الشراكة بين
القطاعين العام والخاص – العمل
الميسرة،
على االستفادة من القروض
ّ
وإي��ج��اد آل��ي��ات ت��م��وي��ل ج��دي��دة –
م��ش��روع تنظيف نهر الليطاني –
تنمية الصناعة الزراعية – مشاريع
استثمارية خاصة – المساعدة على
معالجة الدين العام ،تسديد فوائد
ال��دي��ن ال��ع��ام – تأمين المساعدة
للسلطات المحلية للمجتمعات
المستضيفة – ال��ذه��اب إل��ى مؤتمر
موحدة لالحتياجات
لندن بقائمة
ّ
واألولويات من قِبل الدولة اللبنانية
بالتعاون مع المنظمات الدولية –
إيجاد سياسات تعنى بقطاع العمل
للشباب – خلق فرص عمل للشباب
– المساعدة في حل مشكلة النفايات
في لبنان واآلثار البيئية السلبية –
إنشاء آلية لمتابعة هذه التوصيات
من قبل مجلس النواب.

�إطالق خطة اال�ستجابة للأزمة الخمي�س :ملياران و 480مليون دوالر ل�صون اال�ستقرار
كشف وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،الذي شارك في
مؤتمر وزراء الشؤون االجتماعية العرب في شرم الشيخ ،أ ّنه تقدّم
بمشروع إلنشاء صندوق عربي مستقل الحتواء اآلثار االجتماعية
للنزوح ،الفتا ً إلى أنّ الطرح سيكون حاضرا ً على طاولة المؤتمر
المقبل.
كما كشف درباس عن إطالق النسخة الثانية من خطة لبنان
لالستجابة ألزمة النازحين ،في السراي بعد غد الخميس ،فيما
شرحت مستشارته هال الحلو الخطوط العريضة للخطة ،موضحة
أنّ «هدف الخطة التي أُطلق جزؤها األول العام الماضي ،مساعدة
لبنان على االستجابة ألزمة النازحين وعلى مواجهة آثار النزوح».
وإذ أش��ارت إل��ى أنّ «األزم��ة التي نواجه لم تعد أزم��ة لجوء
فحسب ،بل باتت أزمة لبنانية» ،أوضحت أنّ «الخطة تستجيب
للحاجات اإلنسانية للنازحين ولحاجات المجتمع المضيف
خاصة اللبنانيين الذين زاد فقرهم ج � ّراء الحمل ال��ذي يتح ّمله
لبنان ،كما تهدف إلى ضمان استقرار لبنان وذلك يتطلّب دعم
مؤسساته وقطاعاته وخدماته عبر التنمية وتمتين االقتصاد بشكل
أو بآخر ،والخطة تر ّكز على االستثمار في لبنان وفي الخدمات،
خصوصا ً في المستشفيات والمدارس والجمعيات والوزارات التي
المضي ُقدُما ً في االستجابة لحاجات
تقدّم مساعدات ،لتتم ّكن من
ّ

درباس خالل اجتماع وزراء الشؤون االجتماعية العرب
النازحين واللبنانيين ،بعد أن باتَ على األراضي اللبنانية نحو 6
ماليين شخص».
ولفتت الحلو إلى أنّ «في الخطة العتيدة ،تسلّمت الدولة الدور
الريادي في ملف النزوح ،وتح ّولنا من أزمة ُتديرها األمم المتحدة
إلى أزمة مسؤولة عنها الدولة ،فيما تقدّم لها األمم المتحدة الدعم

الكامل» ،مشيرة إلى أنّ «الخطة وضعت بالشراكة بين الدولة
واألمم المتحدة والجمعيات اللبنانية والدولية ،وهي نتيجة عمل
مشترك كبير جداً ،بدأ العام الماضي حيث أُطلقت أولى مراحله في
كانون األول  ،2014واليوم نطلق المرحلة الثانية التي تثبّت أكثر
دور الدولة وتثبّت أنّ األزمة باتت على مستوى وطن ،وبالتالي
على الجميع أن يعمل حسب أولويات لبنان لنستمر».
وإذ أش��ارت الحلو إلى أنّ عدد النازحين لم يرتفع منذ العام
الماضي ،إلاّ أ ّنها أ ّكدت أنّ «أثر األزمة ازداد على المجتمع اللبناني
وحتى على النازحين ،وب���اتَ ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي وال��ظ��روف
المعيشية أص��ع��ب» ،موضحة أنّ «الخطة م��ن جزئين :األول
استراتيجي يتعلّق بطبيعة استجابة لبنان لألزمة ،أ ّما الثاني فهو
طلب تمويل حيث يطلب لبنان قرابة مليارين و 480مليون دوالر،
ال ليتط ّور أو يتقدّم ،بل فقط ليتم ّكن من الحفاظ على وضعه الحالي
وعلى استقراره الموجود».
و ُتطلَق الخطة عند الرابعة من بعد ظهر الخميس ال ُمقبل في
السراي برعاية وحضور رئيس الحكومة تمام سالم .وستكون
وللمنسق المقيم لنشاطات األمم المتحدة في
كلمات لدرباس،
ّ
لبنان فيليب الزاريني ،ولمم ّثلة األمين العام لألمم المتحدة في
لبنان سيغريد كاغ ،وأخيرا ً للرئيس سالم.

ا�ستقبال حا�شد لل�سفير الرو�سي في زحلة

دروي�ش :عناية ربّانية جعلت الرو�س في طريقنا
زا�سيبكين :العملية الجوية في �سورية ت� ّؤثر �إيجاب ًا على لبنان
زحلة ــ أحمد موسى
استقبل رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ال��ف��رزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا دروي��ش في دار المطرانية في
زح��ل��ة ،سفير جمهورية روس��ي��ا االتحادية
ألكسندر زاسيبكين ،بحضور أساقفة زحلة:
جوزف مع ّوض ،أنطونيوس الصوري وبولس
سفر ،نائب رئيس مجلس ال��ن � ّواب السابق
إيلي الفرزلي ،وال��ن � ّواب أنطوان أب��و خاطر،
عاصم عراجي وشانت جنجنيان ،الوزيرين
السابقين سليم جريصاتي وك��اب��ي ليون،
النائب السابق يوسف المعلوف ،المدير العام
لجهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،القاضي
نقوال منصور ،حاكم المنطقة  351في «أندية
الليونز» مرشد ال��ح��اج شاهين ،وع��دد من
الوجوه الزحلية.
ورحب المطران درويش بالسفير الروسي
ّ
«ال���ذي ح � ّل ال��ي��وم ضيفا ً ف��ي بيته ،ف��ي هذه
المدينة المضيافة ،التي تسعى دائ��م�ا ً إلى
الوئام والوحدة والسالم والتسامح .اليوم
زحلة تفرح بقدوم سعادة السفير إليها».
أض��اف« :أنّ ما حصل في السنة الماضية
وهذه السنة من حضور روسي في منطقتنا،
أعطانا الكثير من الرجاء واألم��ل ب��أن يعود
السالم إل��ى منطقتنا الحبيبة ،إل��ى سورية
وال���ع���راق ول��ب��ن��ان وفلسطين وك���ل ال��ب�لاد.
فالوجود الروسي ال نس ّميه ّ
تدخالً ،لكن نقول
إنّ عناية ربانية جعلت الروس في طريقنا ،ألنّ
منطقتنا بحاجة إلى سالم .نحن شعب مسالم
نحب الحياة ،شعب نحب الفرح ،وجاء الروس
بقيادة الرئيس فالديمير بوتين لكي يعطونا
هذا األمل».

زاسيبكين في مطرانية سيدة النجاة
وش��ك��ر دروي����ش ب��اس��م الجميع للسفير
زاسيبكين مجيئه إلى زحلة
ومطرانية سيدة النجاة ،مث ّمنا ً دوره الفعّ ال
في لبنان ،ومتم ّنيا ً
أن «تشمل الرعاية الروسية لبنان لكي يكون
لدينا في وقت قريب جدا ً رئيسا ً للجمهورية
لكي تستقيم األمور».
ب������دوره ،ش��ك��ر ال��س��ف��ي��ر ال���روس���ي على
االستقبال ،وتط ّرق إلى األوضاع في المنطقة،
ق��ائ�لاً« :إنّ كل ما نقوم به اليوم يأتي وفق
االتفاق مع السلطات الرسمية السورية ،وفي
ال��وق��ت نفسه نحن نعتبر العملية الجوية

المتواصلة ،حماية ليس فقط لسورية ،بل
تؤ ّثر إيجابا ً على األوضاع اللبنانية» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «الهدف األساسي لروسيا في المنطقة هو
مكافحة اإلرهاب ،أل ّننا أدركنا مدى هذا الخطر
ّ
بغض النظر إلى االنتماء الطائفي
على الجميع،
واللغوي ،واإلثني».
وتابع« :ا ّتضح خالل الفترة األخيرة أنّ هناك
بعض القوى التي ال تريد أن تنتصر العدالة
وأن تنتصر القوى الشرعية .نحن من ناحيتنا
نواصل النهج المبدئي انطالقا ً من المصالح
العليا للبشرية وللناس في كل مكان ،هنا في
الشرق األوسط وفي آسيا الوسطى والقوقاز
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وروسيا وأوروبا ،وغيرها من المناطق».
أضاف« :نحن نتعاون في هذا المجال مع
الجميع ومع األصدقاء اللبنانيين ،وأنا متفائل
بمستقبل أفضل للبنان» ،الفتا ً إلى أنّ «هناك
ت��ط� ّورا ً ميدانيا ً إيجابيا ً في س��وري��ة ،ونحن
سنواصل الجهود ب��ال��ت��وازي ف��ي المجالين
العسكري والسياسي .أ ّما بالنسبة للتسوية
السياسية في سورية ،فنحن ال نعطي الفرصة
ألي أطراف للحصول على مغانم سياسية حيث
فشلوا عسكرياً» ،مشدّدا على أ ّننا «سنواصل
ال ّنهج نفسه بمهارة وبالتعاون مع أصدقائنا
في المنطقة ،ونحن نتعاون بشكل جيد مع
السلطات السورية وم��ع الجيش النظامي
السعي إلح��راز التقدم
السوري ،وسنواصل ّ
في إطار لقاءات جنيف وفيينا وإعطاء الدور
األساسي لألمم المتحدة ،واأله��م من كل ذلك
أنّ الشعب السوري هو من يق ّرر مصيره ،وهذا
كان موقف روسيا منذ البداية وحتى اليوم».
وأق��ام المطران دروي��ش مأدبة غ��داء على
شرف السفير زاسيبكين في المطرانية.

زيارة خ ّزاقة

وك��ان دروي��ش زار منزل الرقيب األول في
قوى األمن الداخلي المحرر جورج خ ّزاقة في
منزله في جديتا ،يرافقه األب إليان أبو شعر،
وه ّنأه بعودته سالما ً من االختطاف.
وشكر درويش «كل من عمل وسعى لإلفراج
عن العسكريين» ،ودعاهم «إلى متابعة العمل
من دون أي تأخير لإلفراج عن العسكريين
الباقين» ،واضعا ً إمكانيات مستشفى تلشيحا
في زحلة بتص ّرف خ ّزاقة إلج��راء الفحوص
الطبية التي قد يحتاج إليها الحقاً.

تقاطرت القيادات والشخصيات
وال���وف���ود ال��ش��ع��ب��ي��ة م��ن مختلف
المناطق إلى مق ّر الرئاسة الثانية في
عين التينة مع ّزية الرئيس نبيه ب ّري
والعائلة بوفاة شقيقته الحاجة مريم
مصطفى ب ّري.
وتقدّم المع ّزين :رئيس الحكومة
تمام سالم ،رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح���ردان متر ّئسا ً وف���دا ً م��ن الحزب،
رئيس تيار «المردة» النائب سليمان
فرنجية متر ّئسا ً وف���دا ً م��ن التيار،
وف��د يم ّثل األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله ض ّم المعاون
السياسي حسين خليل ورئيس
الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ
محمد يزبك ورئيس وحدة االرتباط
وفيق صفا ،الرئيس أمين الجميّل،
الرئيس حسين الحسيني ،الرئيس
نجيب ميقاتي ،مم ّثل الرئيس سليم
الحص رفعت بدوي ،مم ّثل البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي
ال��م��ط��ران ب��ول��س ص���ي���احُ ،مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري���ان ،رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن ،مم ّثل بطريرك األرمن الكاثوليك
المطران جورج أسادوريان ،رئيس
الطائفة اإلنجيلية في سورية ولبنان
القس سليم صهيون ،مم ّثل بطريرك
ّ
السريان الكاثوليك األنطاكي مار
ّ
اغناطيوس يونان المطران جرجس،
ووزراء حاليون وسابقون ووف��ود
من الكتل النيابية ون � ّواب سابقون
وس��ف��راء واألم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس
األع��ل��ى اللبناني ال��س��وري نصري
خ��وري .قائد الجيش العماد جان
قهوجي متر ّئسا ً وف��دا ً من القيادة،
المدير العام لقوى األم��ن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص متر ّئسا ً وفدا ً
من القيادة ،المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم متر ّئسا ً وفدا ً
من القيادة ،المدير العام ألمن الدولة
اللواء جورج قرعة مترئسا ً وفدا ً من
القيادة ،ووفود قضائية.

فرنجية معزيا ً بري

ورعد وعمار يقدمان التعازي بحضور سالم ودريان
كما حضرت وف��ود م��ن األح��زاب
وال���ق���وى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ف��ص��ائ��ل
الفلسطينية ف��ي ل��ب��ن��ان ورؤس���اء
وأعضاء مجالس بلدية واختيارية
ووفود شعبية من مختلف المناطق
اللبنانية.
من جهتها ،استقبلت عقيلة رئيس
مجلس الن ّواب رندة ب ّري المع ّزين في
عين التينة ،وإل��ى جانبها شقيقات
الرئيس ب ّري وبناته.
ومن أبرز المع ّزيات :الوزيرة أليس
شبطيني ،سفيرة االتحاد األوروب��ي

كريستينا الس��ن ،وعقيالت وزراء
ون��� ّواب حاليين وسابقين وسفراء
ع���رب وأج���ان���ب ،ع���دد م��ن رؤس���اء
وأعضاء الجمعيات األهلية والمدنية،
وف��د م��ن الصليب األح��م��ر اللبناني
ووفود كشفية وشعبية من مختلف
المناطق.
ويستمر تقبّل التعازي اليوم في
مق ّر الرئاسة الثانية ،من الثانية
عشرة ظهرا ً حتى الرابعة من بعد
الظهر ،ومن السادسة إلى التاسعة
مساءً.

الراعي التقى البطريرك بيدرو�س
وعائلة ال�صدر لمعايدته
استقبل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي ،قبل
أم��س ف��ي ال��ص��رح البطريركي في
بكركي ،بطريرك األرم��ن الكاثوليك
كريكور بيدروس العشرين ،يرافقه
المعاون البطريركي المطران جورج
أس����ادوري����ان وال��م��ط��ران م��ان��وي��ل
باطاكيان ،في زيارة شكر للبطريرك
الراعي على مشاركته في احتفال
سيامة البطريرك كريكور ،وكانت
مناسبة ت � ّم في خاللها البحث في
شؤون كنسية.
ث��م ال��ت��ق��ى ال���راع���ي ف��ي كنيسة
الصرح ،وفي إطار برنامج التنشئة
المسيحية األس��ب��وع��ي ،وف���دا ً من
مدرستي راهبات القلبين األقدسين
في كل من بلدة الحدت قضاء بعبدا
وبلدة عين الخروبة.
وبعد الظهر التقى ،السيدة رباب
الصدر شقيقة اإلمام المغيّب موسى
الصدر يرافقها نجلها نجاد شرف

الراعي مع عائلة الصدر
الدين وابنة اإلم��ام مليحة الصدر.
وأ ّك��دت الصدر بعد اللقاء أنّ «هذه
الزيارة هي لتقديم المعايدة لغبطة
البطريرك الراعي بمناسبة األعياد
المجيدة المقبلة ،وال سيّما أنّ هذه
السنة يتزامن عيد المولد النبوي

ال��ش��ري��ف م���ع ع��ي��د م��ي�لاد السيد
المسيح ،ولذلك أحببنا أخ��ذ بركة
نيافته .وبدورنا نتم ّنى لغبطته كل
الصحة والخير ،ونحن نشهد لمدى
الجهود التي يبذلها في ظ ّل الظروف
الصعبة ال ّراهنة في لبنان».

ال�س ّيد يدر�س اال ّدعاء على الحريري
بجرم م�ؤامرة ال�شهود الزور
أفاد المكتب اإلعالمي للمدير العام السابق لألمن العام
اللواء الركن جميل السيّد ،في بيان ،أنّ «محامي السيّد
في دمشق قد تقدّموا بطلب إلى القضاء السوري إلسقاط
اإلدّع���اء الشخصي ،وبالتالي إل��غ��اء م��ذ ّك��رة التوقيف
الغيابية الصادرة في حق العميد وسام الحسن بسبب
الوفاة ،والتي كانت صدرت في العام  2010مع مذكرات
توقيف أخ��رى في حق أشخاص آخرين ،لتو ّرطهم في
العام  2005بمؤامرة الشهود الزور وتضليل التحقيق في
جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ،وذلك من
خالل تب ّنيهم ودعمهم وتسويقهم لشهود زور سوريين ،وال
سيّما محمد زهير الصدّيق وهسام هسام وغيرهما ،بهدف
توجيه ال ّتهمة زورا ً إلى سورية واعتقال الضباط اللبنانيين
األربعة سياسيا ً
وتعسفياً ،بمن فيهم اللواء السيّد».
ّ
وأض��اف« :بالمقابل أبقى وكالء اللواء السيّد ادّع��اءه
الشخصي قائماً ،وبالتالي م��ذك��رات التوقيف سارية
المفعول ،في حق باقي المتو ّرطين في تلك المؤامرة ،ومن
بينهم ال��وزراء السابقون م��روان حمادة وحسن السبع
وشارل رزق ،والقضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس
عيد ،باإلضافة إلى اللواء أش��رف ريفي والعقيد سمير
شحادة ،والقاضي األلماني ديتليف ميليس ومساعده
غيرهارد ليمان والصحافي فارس ّ
خشان وغيرهم ،بعدما

دعم السيّد أخيرا ً ادّعاءه عليهم أمام قاضي تحقيق دمشق
بالمستندات التي كان قد استلمها من المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان ووثائق ويكيليكس ،والتي ُتثبت بالتفصيل
األدوار التي قام بها كل من هؤالء المدّعى عليهم في مؤامرة
الشهود الزور ،وال سيّما الدور الرئيسي الذي اضطلع به
حينذاك كل من الوزير رزق والقاضي ميرزا وفارس خشان،
باإلضافة للضباط ريفي وشحادة والحسن».
وختم البيان« :كما يُجري محامو اللواء السيّد دراسة
قانونية حول إمكان االدّع��اء على الرئيس السابق سعد
الحريري بجرم التورط في تلك المؤامرة أيضاً ،بعدما ثبت
من المستندات التي تسلّمها ،بأنّ سعد الحريري ،وخالفا ً
لكل القوانين المحلية والدولية ،كان قد اجتمع شخصيا ً
في باريس بتاريخ  27أيلول من العام  ،2005أي بعد
أقل من شهر على اعتقال الضباط األربعة ،بشاهد الزور
محمد زهير الصدّيق بحضور وسام الحسن وغيرهارد
ليمان وغيرهما ،إلقناع الصدّيق بتعديل شهادته الزور
ض ّد سورية والضباط األربعة كي تصبح أكثر قابلية
إلقناع الرأي العام وخداع الدول المهت ّمة بالتحقيق في
جريمة اغتيال والده ،وبحيث أنّ الصدّيق قد عمد مباشرة
في اليوم نفسه وبعد االجتماع المذكور إلى تعديل شهادته
الزور بما يتالءم مع طلب المجتمعين».

حمدان :الفل�سطينيون لن ينج ّروا �إلى الفتنة
أل��ق��ى أم��ي��ن الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة في
«ح��رك��ة الناصريّين المستقلين -
المرابطون» العميد مصطفى حمدان،
كلمة لمناسبة الذكرى الـ  48النطالقة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
خالل المهرجان المركزي الذي أقامته
الجبهة في المركز العربي بمخيم برج
البراجنة.
استه ّل حمدان كلمته بخاتمة البيان
التأسيسي األول للجبهة الذي صدر
في  1967/12/11مؤ ّكدا ً «أنّ هذا
البيان يحدّد بد ّقة تفاصيل النضال
والجهاد في هذه األيام التي نعيشها».
وأض���اف« :إ ّن��ه��ا جبهتنا الحمراء

أسسها الحكيم ج��ورج حبش،
التي ّ
والتي ما خانت وال هانت منذ العام
 1967وحتى يومنا هذا ،إ ّنها جبهتنا
الحمراء التي جعلت من فلسطين وطنا ً
لنا ولكل أح��رار العالم ،إ ّنها جبهتنا
الحمراء التي نقول عنها ال��ي��وم أنّ
أمينها العام أحمد سعدات أسير غير
قابع في الفنادق كغيره ،وأمينها العام
السابق شهيد».
وق���ال« :حينما وق��ع االنفجار في
السكة أدركنا حجم الخطورة،
عين ّ
ولكننا كالعادة نعلم م��ن ه��م أهلنا
الفلسطينيين في المخيمات .وك ّنا
نراهن دائ��م�ا ً على وعيهم بأنهم لن

ينج ّروا إلى أي فتنة وكنا ندرك تماما ً
أن ال اإلره����اب وال الفتنة تستطيع
توجههم نحو
أن ُتحيّد ه���ؤالء ع��ن
ّ
فلسطين».
أما بالنسبة إلى األهالي في برج
ال��ب��راج��ن��ة وف��ي ضاحية المقاومة
فاكتفى حمدان «بما قاله سيد المقاومة
السيد حسن نصر الله بأ ّننا لن نتخلّى
عن فلسطين أل ّننا لن نتخلّى ال عن
صالتنا وال عن صيامنا ،لذلك أدركنا
أنّ الفتنة ساقطة ،وقد سقطت».
وفي ختام كلمته قدّم العميد حمدان
وشاح «المرابطون» لطفلة فلسطين
عهد التميمي.

